
Dítě je jedinečná osobnost. Přichází z rodiny, která má svá 

Dítě se cítí bezpečně ve známém prostředí a potřebuje vnímat pravidelný rytmus a řád. Jde
nám o to, aby se děti i dospělí ve školce cítili opravdu “jako doma” a prostředí bylo co
nejpřirozenější. 
Dítě se přirozeně a harmonicky rozvíjí, pokud dělá vše s opravdovou chutí a radostí. Každé
dítě je přirozeně zvídavé a chce se učit. My, dospělí, jsme v první řadě pozorovateli, následně
nabízíme dítěti co nejpestřejší škálu aktivit, které se opírají o jeho individualitu.
Dítě si buduje pozitivní vztah k přírodě a učí se ji chránit a chápat základní zákony Země. Je
naší prioritou, aby si dítě přírody  vážilo, pečovalo o ni a posléze v dospělosti umělo využívat

Milí rodiče a kamarádi,

vítáme Vás u čtení březnového newsletteru.  

V úvodním slovu tohoto měsíčníku Vám nově vždy přineseme 
malý střípek z našeho vzdělávacího programu. Je pro nás klíčové
děti vzdělávat v kontextu celého roku a vědět, proč to děláme. 
Vždy víme, s jakým cílem danou aktivitu s dětmi vykonáváme. 
Při práci s dětmi využíváme nejnovější poznatky z oblasti pedagogiky
a psychologie. Co je největší prioritou? - Aby byl každý den zážitkem!  

Jaké jsou základní filosoficko-pedagogické pilíře naší školky?

      jedinečná pravidla a specifika. Školka Eduart těmto pravidlům naslouchá a respektuje
      je tak, aby se dítě cítilo co nejpřirozeněji, a zároveň se stalo součástí společenství školky. 

       s pokorou její  zdroje.

Přeji pěkné čtení nového čísla!
Radka Wirthová, spoluzakladatelka
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Příchod měsíce března je neklamným znamením
konce zimy a příchodu tolik očekávaného jara. 
K tomuto času neodmyslitelně patří svátek zvaný
masopust, který bude i naším prvním týdenním
tématem. V tomto týdnu se s dětmi zaměříme na
tradice spojené s tímto krásným lidovým svátkem,
jako jsou charakteristické masky, masopustní
pečivo, tanec a zpěv.

Druhý týden nese bojovný název Zima se pere
s jarem. S dětmi si budeme všímat přírodních
proměn a ukazovat si na nich přirozený chod
střídání ročních období na naší planetě. Rovněž
neopomeneme využít bohatý repertoár možností k
tvoření, které rozvíjí motorické dovednosti, fantazii
nebo komunikační dovednosti. 

První jarní přírodniny je názvem následujícího
týdne, který plynule naváže na předchozí téma. Již
definitivně uzavřeme zimu a plně se vrhneme do
barevnosti a vůní jara. V souběhu s příchodem
teplejšího počasí se naše aktivity přenesou více
mimo vnitřní prostory školky. Dokonce máme pro
děti připravené malé překvapení, které bude
dennodenně zájmem našich venkovních
procházek. Ani v tomto týdnu neopomeneme
tvořivé aktivity, do kterých ovšem zapojíme i jarní
přírodniny, které nám příroda poskytne.

Čtvrtý týden bude naším již sedmým projektovým
týdnem v tomto školním roce. Děti se seznámí s
významem a důležitostí vodních toků a ploch.
Žádný život se neobejde bez vody a to ani ten
městský, na který se také mimo jiné
s dětmi zaměříme. Děti se rovněž seznámí
s nutností vodu chránit a jak s ní šetřit. Voda je
nejen zdrojem života, ale také domovem pro
mnoho živočichů s nimiž se děti v tomto týdnu
seznámí. 

Poslední dny měsíce března se zaměříme na jedno
z nejoblíbenějších témat Mláďata a jejich rodiče.
Na jaře se probouzí celá příroda včetně nových
přírůstků do zvířecích rodin. Děti se tak seznámí s
nejrůznějšími druhy vzniku nového života a s
názvoslovím, které je s tím spojeno.
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3.3.         Masopustní průvod ve školce
7.3.         Beseda s rodiči - logopedie
10.3.        Projektový den "Přerod přírody" 
24.3.       Divadlo Kaká 
25.3.       Pohádková noc - Ošklivé káčátko

   KALENDÁŘ AKCÍ

   

Březen na Vinohradech

Týdenní témata:

 
 

Masopust
Zima se pere s jarem
První jarní přírodniny 
Vodní toky a plochy
Mláďata a jejich rodiče



Edík a jeho kouzelný autobus se loučí se zimou
a vydávají se vstříc jaru na projížďku rozkvetlou
loukou. Prvním zastávkou budou Asijské zvyky,
které jsou dalším tématem z našeho ročního
projektu Světadíly. Tentokrát se zaměříme na
kulturu a tradice největšího kontinentu světa a
nasajeme jeho orientální a exotickou atmosféru.
Naučíme se pojmenovat tři největší asijské státy
a povíme si o rozdílech v tradičním asijském
jídle, oblékání, architektuře a obyčejích. 

V druhém březnovém týdnu nás čeká Lidské
tělo, což je fascinující systém, o který musíme
pečovat. S dětmi si popíšeme jeho jednotlivé
části a představíme si, k čemu slouží. Děti
budou umět pojmenovat základní lidské
orgány a budou znát jejich funkce pro lidský
organismus. 

V dalším týdnu navážeme tématem zdraví a
zdravé stravy. Naše zdraví je to nejcennější co
máme a proto je třeba o něj náležitě pečovat. S
dětmi si povíme o základních pravidlech, která
bychom měli dodržovat, aby nám co nejdéle
sloužilo a vyhnuli se tak nemocem. Děti se
dozví, jaké projevy nemoci by se neměli
podceňovat a co dělat, když se necítíme dobře.
Neopomeneme zmínit důraz na dodržování
zdravé stravy a společně si vyrobíme zdravou
ovocnou svačinku. 

Kým budu až vyrostu, je jedna z nejdůležitějších
otázek ve vývoji člověka. Ve čtvrtém
březnovém týdnu si s dětmi představíme
jednotlivé základní profese a řemesla. Povíme
si, jak se jednotlivá zaměstnání od sebe liší v
oblékání a jaké pomůcky k jejich realizaci
potřebujeme. Děti budou mít možnost se obléci
na základě jimi vybrané profese.

Začátek dubna se nese ve znamení příchodu
jara. Venku je tepleji a objevují se první zelené
lístečky a kvítky. Příroda se pomalu probouzí ze
zimního spánku a my můžeme očekávat
příchod zvířecích mláďat. V přelomovém týdnu
března a dubna si s dětmi si povíme, jaké
počasí a rostliny jsou typické pro jarní období a
naučíme se pojmenovat zvířecí miminka. 
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Březen na Libuši
KALENDÁŘ AKCÍ

4.3.   Sloní oslava
9.3.    Sportovní den v Kunratickém lese
14.3.  Beseda s rodiči - logopedie
15.3.   Ovocný den 
17.3.   Den sv. Patrika
24.3.  Přehlídka povolání 
29.3.  Výlet do Minizoo Milíčov

Týdenní témata:

 
 

Asijské zvyky
Moje tělo
Zdraví a zdravá strava
Zaměstnání a řemesla
Přichází jaro
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Nové tváře -  Anna Issová

Jmenuji se Anička a to, že jsem paní
učitelkou je to nejlepší a nejcennější, co
jsem kdy dokázala. Vím, co chci a mám
v životě dělat a to, že to dělat můžu,
považuji za velké štěstí. Být mezi dětmi,
smát se s nimi, být jim oporou, provázet
je, zatímco objevují svět, moci jim dopřát
bezpečné hranice, na které se mohou
vždy spolehnout, učit se od nich – to vše
se během pár měsíců v roce 2018, kdy
jsem se objevila ve své první školkové
třídě, stalo rychle smyslem mého života. 

Cesta k mému působení v předškolním
vzdělávání byla klikatá a cíl schovávala
až do posledního momentu. Už jako dítě
jsem sice s oblibou pečovala o děti, vše
živé i neživé a neustále si hrála na paní
učitelku, mou největší vášní však byla
angličtina, zpěv a divadlo. Na studium
anglického gymnázia jsem tedy poměrně
přirozeně navázala studiem Anglistiky
a amerikanistiky na FF UK, ta mě ale
zavedla až k vedení kroužků anglického
jazyka ve školkách a už nebylo cesty
zpět. Brzy a náhle jsem se rozhodla, že
toužím být s dětmi každý den, protože
každý den bez nich je o mnoho chudší.

V časech, kdy se nevěnuji dětem
předškolním, ať už pracovně či v rámci
studia, učím angličtinu děti
prvnostupňové, a to na komunitní
základní škole. Také hojně navštěvuji
divadla, čtu, zpívám, obcházím výstavy,
drbu kocoura a hlavně jsem sestřenicí na
plný úvazek. Mám ráda lidi, barvy, déšť,
umění, Prahu 6, Semafor, šneky,
housenky, sýkorky, opice, chození bosky,
Kühnův dětský sbor a šaty – v kalhotách
mě nepotkáte.



POMOZME UKRAJINSKÝM UPRCHLÍKŮM!
Charitativní sbírka dětského oblečení

Co můžete přinést?
dětské oblečení
dětská obuv
trvanlivé potraviny
hygienické potřeby pro děti a ženy
hračky

Kam?
Mateřská škola Eduart
Jana Masaryka 45, Praha 2
nebo
Mateřská škola Eduart
K Hájovně 13, Praha 2

Kdy?
28.2.-3.3.2022
každý den od 8:00 do 17:30


